
ADATVÉDELMISZABÁLYZAT 
 

I. Általános rendelkezések 
 

Az adatkezelőadatai: 
 

 teljes cégnév: Rá-Ta ItalKorlátoltFelelősségű Társaság 
 rövidítettnév:Rá-TaItalKft. 
 székhely: 4030 Debrecen, Álmos u. 5.-7. 
 adószám:24065027-2-09 
 cégjegyzékszám:09-09-023422 
 nyilvántartócégbíróság:DebreceniTörvényszékCégbírósága 
 szerződésnyelve: magyar 
 elektronikus elérhetőség: rendeles@italposta.hu (e-mail és egyéb online

 kapcsolatfelvételilehetőség) 
 telefonoselérhetőség: 06-52/416-

207(atovábbiakbanTársaság), mint 

adatkezelő. 

 
ATársaságjelenSzabályzattalkívánjabiztosítaniazInfotv.15.§-ában,valamintaGDPRrendelet 
12. cikkébenmeghatározottérintettitájékoztatáshozvalójogmegvalósulását. 

 
ASzabályzatcélja,hogyazérintettek–beleértveaTársaságmunkavállalóitis-
megfelelőtájékoztatástkaphassanakaTársaságáltalkezeltadatokról,azokforrásáról,azadatkezeléscéljáról,
jogalapjáról,időtartamáról,ésazadatkezelésselösszefüggőtevékenységéről,továbbá-
azérintettszemélyesadatainak továbbítása esetén-azadattovábbításjogalapjáról éscímzettjéről. 

 
ATársaságkizárólagolyanszemélyesadatokatkezel,amelyekazadottkonkrétadatkezelésicélszempontjáb
ól szükségesek. 

 
ASzabályzattalaTársaságtájékoztataszemélyesadatokvédelmeérdekébentettszervezésiéstechnikaiintézk
edéseiről,valamint ajogaik gyakorlásánakmódjárólés lehetőségeiről. 

 
II. Az adatvédelemalapfogalmai 

 
- Személyesadat:azérintettelkapcsolatbahozhatóadat-

különösenazérintettneve,azonosítójele,valamintegyvagytöbbfizikai,fiziológiai,mentális,gazdas
ági,kulturálisvagyszociálisazonosságárajellemzőismeret-
,valamintazadatbóllevonható,azérintettrevonatkozókövetkeztetés; 

 
- Különlegesadat: 

o afajieredetre,anemzetiségheztartozásra,apolitikaivéleményrevagypártállásra,avallásos 
vagymásvilágnézetimeggyőződésre,az érdek-képviseleti szervezetitagságra,aszexuális 
életrevonatkozó személyes adat, 

o azegészségiállapotra,akórosszenvedélyrevonatkozószemélyesadat,valamintabűnügyisz
emélyes adat; 

- Hozzájárulás:azérintettakaratánakönkénteséshatározottkinyilvánítása,amelymegfelelőtájékozt
atásonalapulésamellyelfélreérthetetlenbeleegyezésétadjaarávonatkozó személyesadat -teljes 
körűvagyegyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez; 



- Tiltakozás:azérintettnyilatkozata,amellyelszemélyesadatánakkezelésétkifogásoljaésazadatkeze
lésmegszüntetését,illetve akezeltadat törlését kéri; 

 
- Adatkezelő:azatermészetesvagyjogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkezőszerveze

t,akivagyamelyönállóanvagymásokkalegyüttazadatkezelésénekcéljátmeghatározza,azadatkezel
ésre(beleértveafelhasználteszközt)vonatkozódöntéseketmeghozza 
ésvégrehajtja,vagyazadatfeldolgozóvalvégrehajtatja; 

 
- Adatkezelés:azalkalmazotteljárástólfüggetlenülazadatonvégzettbármelyműveletvagyaművelet

ekösszessége,ígykülönösengyűjtése,felvétele,rögzítése,rendszerezése,tárolása,megváltoztatása,
felhasználása,lekérdezése,továbbítása,nyilvánosságrahozatala,összehangolásavagyösszekapcso
lása,zárolása,törléseésmegsemmisítése,valamintazadattovábbifelhasználásánakmegakadályozá
sa,fénykép-,hang-
vagyképfelvételkészítése,továbbáaszemélyazonosításáraalkalmasfizikaijellemzők(pl.:ujj-
vagytenyérnyomat,DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

 
- Adattovábbítás:azadatmeghatározottharmadikszemélyszámáratörténőhozzáférhetővététele; 

 
- Nyilvánosságra hozatal:azadatbárki számára történőhozzáférhetővé tétele; 

 
- Adattörlés:azadatfelismerhetetlennétételeolymódon,hogyahelyreállításatöbbénemlehetséges; 

 
- Adatzárolás:azadatazonosítójelzésselellátásatovábbikezelésénekvéglegesvagymeghatározott 

időretörténő korlátozása céljából; 
 
- Adatmegjelölés:azadatazonosító jelzésselellátásaannakmegkülönböztetése céljából; 

 
- Adatmegsemmisítés:azadatottartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

 
- Adatfeldolgozás:azadatkezelésiműveletekhezkapcsolódótechnikaifeladatokelvégzése,függetle

nülaműveletekvégrehajtásáhozalkalmazottmódszertőléseszköztől,valamintazalkalmazáshelyétő
l,feltéve hogya technikaifeladatotazadatonvégzik; 

 
- Adatfeldolgozó:azatermészetesvagyjogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkezőszer

vezet,akivagyamelyszerződésalapján-beleértveajogszabályrendelkezésealapján kötött 
szerződést is- adatokfeldolgozásátvégzi; 

 
- Adatállomány:az egynyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

 
- Harmadikszemély:olyantermészetesvagyjogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkez

őszervezet,akivagyamelynemazonosazérintettel,azadatkezelővelvagyazadatfeldolgozóval; 
 
- Adatvédelmiincidens:személyesadatjogelleneskezelésevagyfeldolgozása,ígykülönösenajogos

ulatlanhozzáférés,megváltoztatás, 
továbbítás,nyilvánosságrahozatal,törlésvagymegsemmisítés,valaminta véletlenmegsemmisülés 
és sérülés; 

 
- Adatkezeléskorlátozása:atároltszemélyesadatokmegjelölésejövőbelikezelésükkorlátozása 

céljából; 
 
- Álnevesítés:aszemélyesadatokolyanmódontörténőkezelése,amelynekkövetkeztébentovábbiinf

ormációkfelhasználásanélkültöbbémárnemállapíthatómeg,hogyaszemélyesadatmely konkrét 
természetesszemélyrevonatkozik, feltévehogy azilyentovábbi 



információtkülöntároljákéstechnikai,szervezésiintézkedésekmegtételévelbiztosított,hogyazono
sítottvagyazonosíthatótermészetesszemélyekhezeztaszemélyesadatotnemlehetkapcsolni; 

 
- Címzett:azatermészetesvagyjogiszemély,közhatalmiszerv,ügynökségvagybármelyegyéb 

szerv,akivelvagyamellyela személyesadatot közlik, függetlenülattól, hogyharmadikfél-
e.Azonközhatalmiszervek,amelyekegyegyedivizsgálatkeretébenazuniósvagyatagállamijoggalö
sszhangbanférhetnekhozzászemélyesadatokhoz,nemminősülnekcímzettnek;azemlítettadatokek
özhatalmiszervekáltalikezelésemegkell,hogyfeleljenazadatkezeléscéljainakmegfelelőenazalkal
mazandó adatvédelmi szabályoknak; 

 
- Egészségügyiadat:egytermészetesszemélytestivagypszichikaiegészségiállapotáravonatkozósz

emélyesadat,ideértveatermészetesszemélyszámáranyújtottegészségügyiszolgáltatásokravonatk
ozóolyanadatotis,amelyinformációthordozatermészetesszemélyegészségiállapotáról; 

 

- Érintett:bármelymeghatározott,személyesadatalapjánazonosítottvagy-
közvetlenülvagyközvetve-azonosítható természetesszemély; 

 
- Harmadikfél:azatermészetesvagyjogiszemély,közhatalmiszerv,ügynökségvagybármelyegyéb

szerv,amelynemazonosazérintettel,azadatkezelővel,azadatfeldolgozóvalvagyazokkalaszemélye
kkel,akikazadatkezelővagyadatfeldolgozóközvetlenirányításaalatt a 
személyesadatokkezelésérefelhatalmazástkaptak; 

 
- Genetikaiadat:egytermészetesszemélyörököltvagyszerzettgenetikaijellemzőirevonatkozómin

denolyanszemélyesadat,amelyazadottszemélyfiziológiájáravagyegészségiállapotáravonatkozóe
gyediinformációthordozésamelyelsősorbanazemlítetttermészetesszemélyből vett biológiai 
minta elemzésébőlered; 

 
- Képviselő:azazUnióbantevékenységihellyel,illetvelakóhellyelrendelkezőésazadatkezelővagya

datfeldolgozóáltalírásbanmegjelölttermészetesvagyjogiszemély,aki,illetveamelyazadatkezelőtv
agyadatfeldolgozótképviseliazadatkezelőrevagyadatfeldolgozóra aRendelet értelmében háruló 
kötelezettségekvonatkozásában; 

 
- Nyilvántartásirendszer:aszemélyesadatokbármelymódon–

centralizált,decentralizált,funkcionálisvagyföldrajziszempontokszerint–
tagoltállománya,amelymeghatározottismérvekalapjánhozzáférhető; 

- Relevánsésmegalapozottkifogás:adöntéstervezettelszembenbenyújtott,azzalkapcsolatoskifog
ás,hogyaRendeletetmegsértették-
e,illetvehogyazadatkezelőrevagyazadatfeldolgozóravonatkozótervezettintézkedésösszhangban
van-
eaRendelettel;akifogásbanegyértelműenbekellmutatniadöntéstervezetáltalazérintettekalapvetőj
ogairaésszabadságaira,valamintadottesetbenaszemélyesadatokUniónbelüliszabadáramlásárajel
entettkockázatokjelentőségét; 

 
- Vállalkozás:gazdaságitevékenységetfolytatótermészetesvagyjogiszemély,függetlenülajogifor

májától,ideértvearendszeresgazdaságitevékenységetfolytatószemélyegyesítőtársaságokatésegy
esületeket is; 

 
- Vállalkozáscsoport:azellenőrzővállalkozás és azáltalaellenőrzöttvállalkozások; 

 
Amennyibenamindenkorihatályosadatvédelmijogszabályokfentiekbenrögzítettdefinícióieltérnének,vag
ymódosításrakerülnének,abbanazesetbenajogszabályáltalmeghatározottfogalmakazirányadók. 



III. Az adatvédelemalapelvei,alkalmazottjogszabályok 
 
ATársaságkizárólagahatályosjogszabályokrendelkezéseialapjánvégezadatkezeléstacéleléréséhezfeltétl
enülszükségesmértékbenésideig.ATársaságszemélyesadatotcsakazérintettelőzeteshozzájárulása, 
vagyjogszabályalapján kezel. 

 
ATársaság,mintadatkezelőatevékenységesoránmindentmegteszannakérdekében,hogyazadatkezelésrev
onatkozójogszabályok,valamintajelenadatvédelmiszabályzatrendelkezései-
ígykülönösenazadatkezeléscélhozkötöttsége,mintalapelv-
folyamatosanésmaradéktalanulérvényesüljenek. 

 
ATársaságadatkezelésialapelveiösszhangbanvannakazadatvédelemmelkapcsolatoshatályosjogszabályo
kkal, különösen azalábbiakkal: 
AzEurópaiParlamentésaTanács(EU)2016/679rendelete(2016.április27.)–
atermészetesszemélyeknekaszemélyesadatokkezelése 
tekintetébentörténővédelmérőlésazilyenadatokszabadáramlásáról,valaminta95/46/EKrendelethatályon
kívülhelyezéséről(általánosadatvédelmirendelet,GDPR); 
2011. éviCXII.törvény - azinformációsönrendelkezésijogrólésaz információszabadságról 
(Infotv.); 
2013. évi V. törvény– 
aPolgáriTörvénykönyvről(Ptk.);1998. éviXIX. törvény–a 
büntetőeljárásról(Be.); 
2000. évi C. törvény–aszámvitelről (Számv.tv.);2012. 
éviI. törvény– amunka törvénykönyvéről(Mt.); 
2013. éviCLXV. törvény–apanaszokról és a közérdekűbejelentésekről (Panasztv.). 

 
IV. Adatkezelések a Társaságnál 

 
4.1 A Honlaplátogatóival kapcsolatos adatkezelés 

 
ATársaságjelenlegawww.italposta.huhonlapot(atovábbiakba:Honlap)üzemelteti.AHonlapotlehetőségv
anadatokmegadása nélkül használni,ajánlatokat kérni, valamint hírlevélrefeliratkozni. ATársaság 
Honlapja részérea tárhelyet külső szolgáltatóbiztosítja. 

ATársasághonlapjátbárki,aszemélyesadataimegadásanélkülhasználhatja,azoninformációkatszerezhet.A
TársaságaHonlapműködéséhezkülsőwebanalitikaiéshirdetés-kiszolgálótársaságokat 
veszigénybe,amelyeka Társaságtólfüggetlenülvégziktevékenységüket. 

AHonlapralátogatókszámítógépének,egyébeszközénekegyesadataiésIP-
címeialátogatásrögzítésénekcéljábólnaplózásrakerülnek.EzeketazadatokataTársaságkizárólagstatisztik
ákkészítésérehasználjafel,példáulannakmegállapításacéljából,hogyaHonlapotmilyengyakranlátogatják
ésazegyeslátogatókalkalmankéntmennyiidőttöltenekott.AzIP-címeketaTársaságsemmilyenolyan 
másadathoznem köti, amelyalapján alátogatószemélyesenbeazonosítható lenne. 

 
AHonlapegyesrészeinekletöltésekoraTársaságkisméretű,adottesetbenszemélyesadatokatistartalmazóad
atfájlokat(cookie)telepítalátogatószámítógépére,egyébeszközéreadatfeljegyzés,alátogatóazonosításaést
ovábbilátogatásainakmegkönnyítésecéljából.Alátogatóazinternet-hozzáféréshez használt 
böngészőjébenbeállíthatja, hogyértesítést kapjonarról, haaTársaság cookie-
tkívánelhelyezniaszámítógépén,egyébeszközén,ésacookie-
kküldésétbármikormegistilthatja.Ugyanakkoracookie-
kelnemfogadásakoregyesoldalaknemműködnektökéletesen,illetveelőfordulhat,hogya látogató nem kap 
jogosultságotbizonyos adatokhozvalóhozzáféréshez. 

 
AHonlapmegtekintésévelalátogatóésaTársaságtávközlésieszközútjánlétesítettegymássalkapcsolatot,azi
nformációszolgáltatásanyílthálózaton(internet)történik.EzaTársaságnálfokozottellenőrzésiésbiztonsági
követelményekbetartásáttesziszükségessé.EnnekmegfelelőenaTársaságazadatvédelmijog 



hatályoselőírásaiszerint törekszikarra,hogyszolgáltatásaa technikai 



szempontokszerintisbiztonságosnakminősüljön.UgyanezaHonlapotelérhetővétevőszolgáltatóraisvonat
kozik,akiabirtokábajutottszemélyesadatokatésegyébinformációkatüzletititokkéntköteleskezelni. 

 
ATársaságalátogatóáltal,aHonlapigénybevételévelazinternetenközzétettinformációkértmindenneműfel
elősségétkizárja. 

 
AHonlaponelérhetővétettésaHonlaponesetlegtalálhatólinkekenmegosztotttartalmakvonatkozásábanatar
talommegosztásátlehetővétevőkülsőszolgáltatásoküzemeltetőjeminősülaszemélyesadatokadatkezelőjé
nek,tevékenységéresajátfelhasználásifeltételeiésadatvédelmiszabályzataazirányadó,azokértfelelősséget 
a Társaságnem vállal. 

 
ATársaságaHonlapműködéséhezkülsőwebanalitikaiéshirdetés-
kiszolgálótársaságokatveszigénybe,amelyeka Társaságtólfüggetlenülvégziktevékenységüket 
ATársaságaGoogleInc.GoogleAnalyticsGoogleAdwordsésaFacebookszolgáltatásáthasználja.AGoogle
Inc.ésaFacebookcookie-
katéswebbeacont(webjelző)használinformációgyűjtéscéljából,valamintannakérdekében,hogysegítseaH
onlaphasználatánakelemzését.Acookieáltaltároltinformációkat(beleértveaFelhasználóIP-
címét)aGoogleInc.ésFacebookegyesültállamokbeliszervereintárolja.AGoogleInc.és 
aFacebookátadhatja 
agyűjtöttinformációkatharmadikfelekrészére,amennyibenezttörvényírjaelő,vagyazadottharmadikfeleka
GoogleInc.,vagyaFacebookmegbízásábólfeldolgozzákazinformációkat.AGoogleInc.aGoogleAdwords,
valamintaFacebookremarketingkeretébenolyan,alátogatókatnyomonkövetőcookie-
kathelyezelaFelhasználókkészülékén,amelyekaFelhasználókonlinemagatartásátfigyelik,ésamelyekalap
jánaGoogleInc.ésaFacebookafelhasználóimagatartáson,érdeklődésikörönalapulóreklámotteszszámukra
elérhetővémásweboldalakon.AnyomonkövetőcookielehetővétesziaGoogleInc.ésaFacebookszámáraaF
elhasználóazonosításátegyébweboldalakonis.AGoogleInc.„Adatvédelmiirányelvei”ahttp://www.googl
e.hu/intl/hu/policies/privacy/,mígaFacebook„Adatvédelmiirányelvei”ahttps://www.facebook.com/poli
cy.phphonlaponérhetőekel.AGoogleInc.weboldalánaGoogleInc.adatokkalkapcsolatostevékenységérőlé
sacookie-
kletiltásáról,ahirdetésekszemélyreszabásáróltovábbihasznosinformációktalálhatóakazalábbihonlapon:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasításáranincs 
lehetőség.AHonlapona Facebookún.tetszik-gombjai(like-gombok)elérhetőek.Ezekagombok 
szinténhelyeznekelcookie-kat alátogató böngészőjében. 

 
AHonlapotkizárólaglátogatáscéljábóligénybevevőkesetébenazadatkezeléskizárólaga  
tájékoztatásukbiztosításaérdekébentörténik,melyneksoránalátogatásukkezdőésbefejező 
időpontját,valamint cookie-kat rögzíta Társaság,melyetelektronikusanőrizmegaz  
adatkezeléscéljánakmegvalósulásáig,delegfeljebb2évig.AHonlapralátogatókesetébenaz  
adatkezelésjogalapjaaGDPR 6.cikk (1) bek. a)szerinti érintetti hozzájárulás.  
AmennyibenaTársaságtudomástszerezarról,hogyalátogatóvalamelyharmadikszemélyvagyegyébkéntaj
ogszabályokatsértőmódonmásszemélyesadataitadjameg,aHonlaponnyilvánosanhozzáférhetővagyjogell
enesenmegszerzettszemélyesvagyannaknemminősülőadatokatharmadikszemélyesjogaitvagyjogszabál
ytsértőmódonhasználja(pl.spam)vagyegyébkéntajelenadatvédelmiszabályokatmegszegte,illetveaHonla
phasználatasoránkártokozott,aTársaságmegtesziaszükségesjogiintézkedéseketazokozottkármegtérítése
,valamintafentimagatartásokatmegvalósító személyjogiúton történőfelelősségrevonása érdekében. 

 
Hírlevél 

 
AHonlapontörténőhírlevélfeliratkozáseseténazalábbiadatokkerülnekaTársaságáltalrögzítésre:név,telefo
nszám,telephely illetvee-mailcím.AzadatkezeléscéljaahírlevelekmegküldéseaTársaság által az 
érintettekrészére. 
AzadatkezelésjogalapjaaGDPR6.cikk(1)bek.a)szerintiérintetthozzájárulása(hírlevélfeliratkozás),melya
hírlevélretörténőfeliratkozássaltörténik.Azadatkezelésidőtartamaaddigtart, 



amígahírlevélreregisztráltfelhasználóleiratkozikahírlevélről,melyreahírlevelekbentalálhatólinkenvanle
hetősége. 

 
Ajánlatkérés és üzenetküldés 

 
AHonlapontörténőajánlatkérésésüzenetküldéseseténazalábbiadatokkerülnekaTársaságáltalrögzítésre:n
év,telefonszám,telephelyilletvee-mailcím.Azadatkezeléscéljaazügyfelekkelvalókapcsolattartás, 
illetveakapcsolatfelvételésajánlatkérésmegkönnyítése. 
AzadatkezelésjogalapjaaGDPR6.cikk(1)bek.a)szerintiérintetthozzájárulás,melyazajánlatkérésmegküld
éséveltörténik. Az adatkezelésidőtartamalegfeljebbegyév. 

 
 
4.2Állásrajelentkezés aTársaságnál 

 
ATársaságlehetőségetnyújtönéletrajzokbenyújtásáraaHonlapján,elektronikusúton,valamintpapíralapon
is.AzönéletrajzbeérkezésétkövetőenaTársaságtájékoztatjaazérintettetazadatkezeléstényéről,jogalapjáró
lésazadatkezelésellenitiltakozásformáiról.Azadatkezeléshezadotthozzájárulásazérintettálláskeresőáltal 
bármikor visszavonható. 

 
ATársaságazönéletrajzokatazesetlegeskésőbbifelhasználáscéljábóltároljaazérintettérdekében,hogyazéri
ntettetmegüresedettpozícióeseténértesítse.AzérintettadataitaTársaságlegfeljebbféléven keresztül 
tárolja,melyetkövetőenmegsemmisítiazokat. A Társaság feltételezi, 
hogyezenfélévelteltétkövetőenokafogyottáválikazálláskeresés.Azadatkezeléshezadotthozzájárulásmeg
dönthető,ígyazérintettjelenszabályzatszerintmeghatározottakalapjánvisszavonhatjahozzájárulását. 

 
ATársasághozbeérkezettönéletrajzokadatainakmegismerésérekizárólagaTársaságügyvezetője,valamint
azáltala kijelölt személyjogosult. 

 
Azálláskeresőkrészére,akönnyebbátláthatóságérdekébenazadatkezelésselkapcsolatosinformáció
kat a Társaság, az alábbiakszerintrögzíti: 

 

 
 

Az adatkezeléscélja: 
 
 
 

Az adatkezelés jogalapja: 
 

 
Az adatkezelés jogalapjánakmegnevezése: 

amegüresedőálláshelyekbetöltéséremegfelelő
 leendő
 munkavállalókkiválasztása,v
alamintaTársaságazönéletrajzokatazesetleges
későbbifelhasználáscéljábóltároljaazérintettér
dekében,hogyazérintettetmegüresedettInfotv. 
5 § (1)a)és 6. § (6)szerinti 
érintettihozzájárulás. 
Infotv. 
5§(1)a)és6.§(6)szerintiérintettihozzájárulás. 

Az érintettek köre: azönéletrajzukata  
Társasághozbeküldőszemélyek. 



 
 
 
 
 

 
Az érintettekrevonatkozó adatok: 

név/születésinév,állandó,ideigleneslakcím,tel
efonszám,e-
mailcím,születésihely,idő,állampolgárság,leg
magasabbiskolaivégzettség(iskolaneve,szak,v
égzéséve),afolyamatbanlévőtanulmányadatai,
nyelvtudásravonatkozóadatok,legutóbbimunk
ahelyadatai(megnevezés,beosztás,munkavisz
onyidőtartama,kilépésoka),azelfogadhatónett
ófizetés,amunkával,munkavégzésselösszefüg
gőtulajdonságok,valamintakísérőlevelek,önél
etrajzok,pályázatokésazazokbanmegadottegy
ébszemélyes adatok. 

 

Az adatok forrása: érintett 

az adatbázisba kerülő adatokat fél év 
Az adatok kezelésének időtartama: 

elteltévelmegsemmisítjük 
 

Az adatkezeléstechnikaijellege: papíralaponéselektronikusan. 
 

Adatfeldolgozás és adattovábbításjelenadatkezelésheznemkapcsolódik. 
 
 

4.3Munkaviszonylétesítésével kapcsolatos adatkezelések 
 
Amunkaviszonnyalkapcsolatosadatkezeléscéljaamunkaviszonylétesítése,valamintfenntartása,valamint
amunkaszerződésbőlésajogszabályokbóleredőkötelezettségekteljesítése.ATársaságamunkavállalóirólb
ér-
ésmunkaügyinyilvántartástvezet,melyamunkavállalómunkaviszonnyalkapcsolatosadataitbérszámfejtés
re,társadalombiztosításiésstatisztikaiadatszolgáltatásra,valamintaz1995.éviCXVII.törvényalapjánmunk
áltatóiadómegállapítássalkapcsolatosanhasználjafel.Amunkavállalókadatkezelésénekjogalapjaatörvén
yifelhatalmazás(Mt.10.§(1),10.§(3),valamintazérintettszemélyhozzájárulása(GDPR6.cikk(1)bek.b)ésc
)pontja),AmunkavállalóadataitaTársaságamunkaviszonymegszűnéséig,illetveamindenkorhatályosjogs
zabályokbanfoglaltidőtartamigkezeli. 

 
Amunkavállalókrészére,akönnyebbátláthatóságérdekébenazadatkezelésselkapcsolatosinformáci
ókat a Társaság, az alábbiakszerintrögzíti: 

 
 
 
Az adatkezeléscélja: 

 
 
 
 

Az adatkezelés jogalapja: 

munkaviszonyléte
sítése,teljesítése
 vagy
megszüntetése, 

azadatkezelésamu
nkaszerződésből
 és 
jogszabályokbóler
edő 



 
 
Az adatkezelés jogalapjánakmegnevezése: 

törvényifelhatalm
azásMt.10. § 
(1)és(3)]ésaz
 érintett 

Az érintettek köre: munkavállalók 

Munkavállaló 
neve 
Születési neve 
Születési
 hely,
idő 
Állampolgárságan
yja neveLakhelye 
TAJszáma 
Adóazonosítójele 
Bankszámla 

Akezelt adatok: száma 
Magán 
nyugdíjpénztárit
agságNyugdíjas
törzsszám 
Folyószámlaszá
m 
Munkaviszonyk
ezdete 
Heti
 munkaórák
száma 

 

Az adatok forrása: érintett 

- 

 
 
 
általánossá 

 
 
 
 
 
 
 
Az adatok kezelésének időtartama: 

gbanazMt.286. 
§ (1) 
bekezdésénekmeg
felelőenhárom 
 évesel
évülési
 időhöz
igazodik  
 azadat
kezelésiidőtartam 
- azon 
adatoktekintetébe
n,amelyekszámvit
eli bizonylat 



Az adatkezeléstechnikaijellege: papíralapon és 
elektronikusan. 

Adattovábbításállamiszervek részére 
 

A továbbított adatok fajtája,felsorolásuk: a

 jogszabályok
által előírt adatok 

Az adattovábbítás jogalapja: érintett 
hozzájárulása. 

Az adattovábbítás ideje: kizárólag a 
jogszabályokáltal 

AranykorÖnkéntesNyugdíjpénztár 
A továbbítás címzettjénekneve: 1051 Budapest, Józsefnádor tér 5 

A fentiekentúl, szükségesséválhat a munkavállaló hozzátartozóinak, jogszabályokáltalelőírt 
Az adattovábbítás jogalapja: érintett hozzájárulása. 

adatainaknyilvántartása.Azadatokmegadásaönkéntes,azadatokmegadásamindenesetbenaz 
érintettihozzájárulásesetibeszerzése mellett történhet. 
Az adattovábbítás ideje: mindennyugdíjpénztáribefizetéskor. 

Abbanazesetben,haamunkavállalóharmadikszemélyadataitadjameg,úgynyilatkozniköteles, 
hogyaharmadikszemélyadatainakmegadásáravonatkozóanfelhatalmazássalrendelkezik.Azadatokkezelé
sének jogalapja aGDPR 6. cikk (1)bek.a)pontja. 

 
Alevelezőprogramot,internetetkizárólagamunkaviszonybóleredőkötelezettségekteljesítéseérdekében,az
zalösszefüggőcéllallehethasználni.ATársaságinformatikairendszere,avállalatihálózat nem 
vehetőigénybe magánjellegű üzleti és politikaitevékenység céljából. 
Az e-mailpostafiókforgalmát a munkáltató ellenőrizheti. 

 
ATársaságbizonyos 
munkavállalóirészéremobiltelefontésgépjárművetbiztosít,melyamunkavégzéstámogatásátszolgálómun
kaeszköz.AmobiltelefonokésgépjárművekhasználatátaTársaság ellenőrízheti. A Társaság 
gépjárműveinnyomkövetőkkerülnekelhelyezésre. 

 
4.4 Elektronikusmegfigyelőrendszer 

 
ATársaságtelephelyeinelektronikusmegfigyelő-ésrögzítőrendszerműködik,melynekrészekéntkamerák 
kerültek elhelyezésrea telephelyekterületén. 

 
Azadatkezeléscélja:azemberiélet,atestiépség,avagyon,valamintjelentősértékűkészpénzvédelme,veszély
esanyagőrzéseérdekébenajogsértésekmegelőzése,észlelése,azelkövetőtettenérése,valamintajogsértések
bizonyítása,atelephelyterületéreengedélynélkülbelépőkazonosítása,abelépéstényénekrögzítése,azilleté
ktelenülbenntartózkodóktevékenységénekdokumentálása,azesetlegesen előforduló munkahelyi 
ésegyébbalesetekkörülményeinekvizsgálata. 

 
Azadatkezelésjogalapja:azérintetthozzájárulásaazétterem/telephelyterületérevalóbelépéssel,amunkavá
llalókesetébenamunkatörvénykönyvérőlszóló2012.éviI.törvény(Mt.)11.§-a 
továbbáaGDPR6.cikk(1)bekezdésénekf)pontja,ugyanisatársaságnakjogosérdekefűződikavagyonvédele
mhez. 

 
Akezeltszemélyesadatoktípusa:aTársaság.általüzemeltetettétterem/telephelyterületérebelépő,személyek
nekaképfelvételekenlátszódóarcképmásaésegyéb,amegfigyelőrendszeráltalrögzítettszemélyes adatai. 

 
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb harmincnap[2005. éviCXXXIII.tv. 
31. § (3) bek. c) és d) pont]. 

 
Azadatoktárolásávalkapcsolatosinformációk:afelvételeketazétteremben/telephelyentalálhatószerverek
en,fokozottadatbiztonságiintézkedésekmelletttároljuk,ígybiztosított,hogyilletéktelenszemélyek 
netekinthessék meg ésmásolhassák kia felvételeket. 



Hozzáférésaképekhez:akamerákaktuálisképénekésafelvételekmegtekintéséretársaságjogosultsággalren
delkezőmunkavállalóijogosultak.Azonérintett,akinekjogátvagy 
jogosérdekétaképfelvételrögzítéseérinti,jogánakvagyjogosérdekénekigazolásávalkérheti,hogyafelvételt
azadatkezelőnesemmisítsemeg,illetvenetöröljeabíróságvagyahatóságmegkereséséig,delegfeljebb60nap
ig.Afelvételenszereplőszemélykérhetitovábbá,hogyazadatkezelőírásbantájékoztassaarról,miláthatóazőt
tartalmazófelvételen.Azérintettcsakolyanfelvételrőlkaphatmásolatot,aminmásszemélynem,vagycsakfel
ismerhetetlenmódonszerepel.Haafentieknemteljesíthetők,azadatkezelőbiztosítjaazérintettszámára,hog
ymegtekinthesseazőt(is)tartalmazófelvételt. 

 
Adattovábbítás:szabálysértési vagybüntetőeljáráseseténazazokatlefolytatóhatóságok, bíróságokfelé. 

 
Az átadott adatok köre:akamerarendszeráltal készített, relevánsinformációttartalmazófelvételek. 
Az adattovábbítások jogalapja:a Be. 71. §(1)bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. 
§ (2)bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. §(3)bekezdése. 

 
4.6.Vevői adatok kezelése 

 
ATársaságtóltörténőitalrendelésesetén,azalábbiadatokkerülnekaTársaságáltalrögzítésre:név,lakcím,ille
tvee-
mailcím.Azadatkezeléscéljaavevőkkelvalókapcsolattartás,illetveajogszabályoknakvalómegfelelés. 
AzadatkezelésjogalapjaaGDPR6.cikk(1)bek.a)szerintiérintetthozzájárulás,melyazadásvétellelegyidőb
en történik. Azadatkezelés időtartama legfeljebbegyév. 

 
 

V. Az adatkezelés szabályai 
 
AzadatokataTársaság,mintadatkezelőkezeli.AzadatkezelésekhelyeaTársaságszékhelye.Azadatokhozatá
rsaságügyvezetője,valamintazügyvezetőáltalfelhatalmazottmunkavállalókrendelkeznekhozzáféréssel,a
szolgáltatásteljesítéseérdekében.ATársaságadatfeldolgozótnemveszigénybe. 

 
AmennyibenbármelyhatóságmegkeresiaTársaságottájékoztatásadása,adatokközlése,átadása,illetőlegir
atokrendelkezésrebocsátásavégett,úgyaTársaságamegkeresőszervrészére,amennyibenahatóságapontos
céltésazadatokkörétmegjelölte,amegkereséscéljánakmegvalósításáhozelengedhetetlenülszükségesszem
élyesadatokat rendelkezésrebocsátja. 

 

A   Társaságadatvédelmi   nyilvántartása,legalábbazalábbiakattartalmazza:adatkezeléscélját 
adatokfajtáját, kezelésének 
jogalapjátérintettekkörét 
adatokforrását 
adatra vonatkozó esetlegestovábbításának fajtáját, 
címzettjétésjogalapjátazadottadatfajta törlésének határidejét 

 
VI. Tájékoztatás és a hozzáféréshez való jog 

 
AzérintettaTársaságtólbármikortájékoztatástkérhetszemélyesadatainakkezelésérőlaz 
rendeles@italposta.huE-
mailcímenkeresztül,ígyaTársaságáltalkezeltadatairól,azokforrásáról,azadatkezeléscéljáról,jogalapjáról,
időtartamáról,továbbá–azérintettszemélyesadatainaktovábbításaesetén– azadattovábbításjogalapjáról 
éscímzettjéről.A Társasága tájékoztatási 



kérelembenyújtásátólszámítottlegrövidebbidőalatt,legfeljebbazonban30naponbelül,közérthetőformába
n,azérintetterreirányulókérelméreírásbanvagyelektronikusformábanadjamegakérttájékoztatást. 
Afentitájékoztatásingyenes,haatájékoztatástkérőugyanabbanazévbenazonosadatkörrevonatkozóantájék
oztatásikérelmet aTársasághozmégnemnyújtottbe.Egyébesetekbenköltségtérítés kerül 
megállapításra,melynek mértéke 5.000,-Ft. 

 
AtájékoztatásmegtagadásaeseténaTársaságírásbanközliazérintettel,hogyafelvilágosításmegtagadásáraa
zInfotv.melyrendelkezésealapjánkerültsor.AfelvilágosításmegtagadásaeseténaTársaságtájékoztatjaazér
intettetabíróságijogorvoslat,valamintaNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatósághozfordulás
lehetőségéről. 

 
AzelutasítottkérelmekrőlaTársaságaNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságotévente 
atárgyévet követő január31-igértesíti. 

 
ATársaságazadatkezeléstárgyátképezőszemélyesadatokmásolatátingyenesenkötelesazérintettrendelkez
ésérebocsátani.Azérintettáltalkérttovábbimásolatokértazadatkezelőazadminisztratívköltségekenalapuló
,észszerűmértékűdíjatszámíthatfel.Haazérintettelektronikusútonnyújtottabeakérelmet,azinformációkats
zéleskörbenhasználtelektronikusformátumbankellrendelkezésrebocsátani.Mindeznem érintheti 
hátrányosan mások jogaitésszabadságait. 

 
VII. Azadatokhelyesbítése, törlése(elfeledtetése), 

azadatkezeléskorlátozása,adathordozhatósághoz való jog 
 
Adatváltozásvagytévesadatrögzítésészleléseesetén,azérintettkérhetikezeltadatainakhelyesbítését.Atéve
sadatotaTársaságindokolatlankésedelemnélkülhelyesbíti.Haaszemélyesadatavalóságnaknemfelelmeg,é
savalóságnakmegfelelőszemélyesadatazaTársaságrendelkezéséreáll, a személyesadatot a 
Társasághelyesbíti. 
A személyesadatot törölni kell, haa 

- személyesadatokramárnincsszükségabbólacélból,amelybőlazokatgyűjtöttékvagymásmódon 
kezelték; 

- azérintettvisszavonjaazadatkezelésalapjátképezőhozzájárulását,ésazadatkezelésneknincs más 
jogalapja; 

- azérintetttiltakozikazadatkezelésellen,ésnincs elsőbbségetélvezőjogszerű ok azadatkezelésre; 
- a személyesadatokatjogellenesenkezelték; 
- aszemélyesadatokatazadatkezelőrealkalmazandóuniósvagytagállamijogbanelőírtjogikötelezetts

égteljesítéséheztörölni kell; 
- a  személyesadatokgyűjtéséreinformációstársadalommalösszefüggőszolgáltatásokkínálásával 

kapcsolatosan került sor. 
 
Azadatoktörlésenemkezdeményezhető,haazadatkezelésszükséges:avéleménynyilvánításszabadságához
ésatájékozódáshozvalójog 
gyakorlásacéljából;aszemélyesadatokkezelésételőíró,azadatkezelőrealkalmazandóuniósvagytagállamij
ogszerintikötelezettségteljesítése,illetveközérdekbőlvagyazadatkezelőreruházottközhatalmijogosítván
ygyakorlásakeretébenvégzettfeladatvégrehajtásacéljából;anépegészségügyterületétérintő,vagyarchivál
ási,tudományoséstörténelmikutatásicélbólvagystatisztikaicélból,közérdekalapján;vagyjogiigényekelőt
erjesztéséhez,érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 
Az adatkezeléskorlátozásáhozvalójog: 
AzérintettkéréséreaTársaságkorlátozzaazadatkezelést,haazalábbifeltételekvalamelyiketeljesül: 
- azérintettvitatjaaszemélyesadatokpontosságát,ezesetbenakorlátozásarraazidőtartamravonatkozi
k, amelylehetővéteszi, a személyes adatok pontosságánakellenőrzését; 



- azadatkezelésjogellenes,ésazérintettellenziazadatoktörlését,ésehelyettkériazokfelhasználásának 
korlátozását; 
- azadatkezelőnekmárnincsszükségeaszemélyesadatokraadatkezeléscéljából,deazérintettigénylia
zokatjogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhez; vagy 
- azérintetttiltakozottazadatkezelésellen;ezesetbenakorlátozásarraazidőtartamravonatkozik,amíg 
megállapításranemkerül, hogyazadatkezelőjogosindokaielsőbbségetélveznek-
eazérintettjogosindokaival szemben. 
Haazadatkezeléskorlátozásaláesik,aszemélyesadatokatatároláskivételévelcsakazérintetthozzájárulásáv
al,vagyjogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhez,vagymástermészetesvagyjogisz
emélyjogainakvédelmeérdekében,vagyazUnió,illetvevalamelytagállamfontos közérdekéből lehet 
kezelni. 
A Társaságazérintettet azadatkezeléskorlátozásánakfeloldásárólelőzetesen tájékoztatja. 

 
Ahelyesbítésről,atörlésrőlés akorlátozásrólazérintettet,továbbá 
mindazokatértesítenikell,akiknekkorábbanazadatottovábbították.Azértesítésmellőzhető,haezazadatkez
eléscéljáravalótekintettel azérintett jogos érdekét nem sérti. 
HaaTársaságazérintetthelyesbítés,korlátozásvagytörlésirántikérelmétnemteljesíti,akérelemkézhezvétel
étkövető30naponbelülírásbanközliahelyesbítés,korlátozásvagy 
törlésirántikérelemelutasításánakténybeliésjogiindokait.Ahelyesbítés,törlésvagykorlátozásirántikérele
melutasításaeseténaTársaságtájékoztatjaazérintettetabíróságijogorvoslat,továbbáaNemzetiAdatvédelm
i ésInformációszabadságHatósághozforduláslehetőségéről. 

 
Azérintettjogosultarra,hogyarávonatkozó,általaazadatkezelőrendelkezésérebocsátottszemélyesadatoka
ttagolt,széleskörbenhasznált,géppelolvashatóformátumbanmegkapja,ésezeket az adatokategymásik 
adatkezelőnek továbbítsa. 

 
 
 
 

VIII. Tiltakozási jog és a visszavonás joga 
 
AzérintetttiltakozhatszemélyesadatánakkezeléseellenazInfotv.21.§-
ábanfoglaltesetekben,éspanaszávalaTársasághozfordulhat.Amennyibenadöntéstazérintettnemtartjakiel
égítőnek,vagyafentihatáridőbennemszületikdöntés,azérintettadöntésközlésétől,vagyahatáridőutolsónap
játólszámított 30 napon belülbírósághozfordulhat. 
HaaTársaságazérintetttiltakozásánakmegalapozottságátmegállapítja,azadatkezelést-
beleértveatovábbiadatfelvételtésadattovábbítástis-
megszünteti,ésazadatokatzárolja,valamintatiltakozásról,továbbáazannakalapjántettintézkedésekrőlértes
ítimindazokat,akikrészéreatiltakozássalérintettszemélyesadatotkorábbantovábbította,ésakikkötelesekin
tézkedniatiltakozási jogérvényesítése érdekében. 

 
Azérintettjogosultarra,hogyhozzájárulásátbármikorvisszavonja.Ahozzájárulásvisszavonásanemérinti a 
hozzájárulásonalapuló, a visszavonás előtti adatkezelésjogszerűségét. 

 
IX. Automatizált adatkezelés, Ajogellenesadatkezelés 

 
Azérintettjogosultarra,hogyneterjedjenkiráazolyan,kizárólagautomatizáltadatkezelésen–ideértvea 
profilalkotást is– alapuló döntés hatálya, amelyőt jelentősmértékbenérintené. 

 
ATársaságazérintettadatainakjogelleneskezelésévelvagyazadatbiztonságkövetelményeinekmegszegésé
velmásnakokozottkártkötelesmegtéríteni. 
ATársaságmentesülafelelősségalól,amennyibenbizonyítja,hogyakártazadatkezeléskörénkívülesőelhárít
hatatlanokidézteelő.ATársaságnemtérítimegakárt,amennyibenazakárosultszándékosvagysúlyosangond
atlanmagatartásábólszármazott. 



ATársaságazilyenesetekbenmindentőletelhetősegítségetmegadazeljáróhatóságoknakajogsértőszemélys
zemélyazonosságánakmegállapításacéljábólésfelelősségrevonásavonatkozásában. 

 
X. Az adatbiztonság, azadatoktárolása,adatvédelmiincidens 

 
ATársaságazérintettszemélyesadataittitokkéntkezeli,aztazérintettbeleegyezésenélkül–kivéve 
amennyiben jogszabályerre kötelezi- nem adjaki harmadikszemélynek. 
ATársaságkötelesgondoskodniazadatokbiztonságáról,kötelestovábbámegtenniazokatatechnikaiésszerv
ezésiintézkedéseketéskialakítaniazokatazeljárásiszabályokat,amelyekazadat-
éstitokvédelmiszabályokérvényre juttatásáhozszükségesek. 
A TársaságazEU-n kívülreadatokat nem továbbít. 

 
AzadatokataTársaságkizárólagazügyvezetőjeésazáltalameghatalmazottszemélyáltalhozzáférhetőszerve
rentárolja.ATársaságazadatokatmegfelelőintézkedésekkelvédiajogosulatlanhozzáférés,megváltoztatás,
továbbítás,nyilvánosságrahozatal,törlésvagymegsemmisítés,valamintavéletlenmegsemmisüléséssérülé
s,továbbáazalkalmazotttechnikamegváltozásábólfakadóhozzáférhetetlenné válásellen. 

 
 

 

ATársaságmindenmunkavállalója–beleértveazegyébjogviszonybanfoglalkoztatottszemélyeketis–
kötelesaTársaságonbelültörténtadatvédelmiincidensthaladéktalanulazügyvezetőtudomásárahozni.Abej
elentéstartalmazzaabejelentőnevét,telefonszámát,valamintazincidenstárgyát,rövidleírásátésazt,hogyazi
ncidensérinti-eaTársaságinformatikairendszerét.EztkövetőenaTársaságügyvezetője haladéktalanul 
megkezdi az adatvédelmiincidenskivizsgálását és értékelését. 

 
ATársaságügyvezetőjemegvizsgáljaabejelentéstésamennyibenszükségesabejelentőtőltovábbiadatokatk
érazincidensrevonatkozóan.ATársaságügyvezetőjénekfelhívásáraabejelentőkötelesmegadni:azadatvéd
elmiincidensbekövetkezésénekidőpontjátéshelyét,egyébkörülményeit,azérintettadatokkörét,mennyiség
ét,azérintettszemélyekkörétésszámát,várhatóhatásait,azadatvédelmiincidensmegelőzésére,következmé
nyeinekenyhítéséremegtettintézkedésekfelsorolását. 

 
Abejelentőazadatszolgáltatásthaladéktalanul,delegkésőbb24óránbelülteljesítiazügyvezetőrészére. 
Amennyibenazadatvédelmiincidensértékelésevizsgálatotigényel,azügyvezetőlefolytatjaavizsgálatot. 
Avizsgálatnaktartalmazniakell,hogyazadatvédelmiincidensmagaskockázattaljár-
eazérintettekjogairaésszabadságaira,milyenjellegűkockázatrólvanszó,szükséges-
eazérintettektájékoztatásaazincidensről.Amennyibennemszükségesazérintettektájékoztatása,avizsgálat
naktartalmaznikellennekindokaitis.Azügyvezetőamennyibenszükséges,atovábbiincidensekmegelőzése
érdekébenmegteszi a szükségesintézkedéseket. 
Avizsgálatotlegkésőbbabejelentésnekazügyvezetőhöztörténőérkezésétőlszámítotthárommunkanaponb
elül bekell fejezni. 
Az adatvédelmi incidensről a 
Társaságnyilvántartástvezet.A nyilvántartás tartalmazza: 

- azérintettszemélyes adatok körét, 
- azadatvédelmi incidenssel érintettekkörétés számát, 
- azadatvédelmiincidens időpontját, 
- azadatvédelmiincidenskörülményeit,hatásait, 
- azelhárítására megtettintézkedéseket és 
- egyébjogszabályban előírt adatokat. 

 
Az  adatvédelmiincidensnyilvántartáspontos  vezetéséről,aktualizálásárólazügyvezető 
gondoskodik. 



ATársaságazadatvédelmiincidenstabekövetkezésétkövetőenhaladéktalanul,delegkésőbb72óránbelülbe
jelentiaNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságrészére,kivéve,haazincidensvalószínűsíthe
tőennemjárkockázattalatermészetesszemélyekjogairaésszabadságairanézve.Haabejelentésnemtörténik
meghatáridőben,azügyvezetőkötelesennekokátigazolniaNemzetiAdatvédelmi 
ésInformációszabadságHatóság részére. 
A hatóságibejelentésnektartalmazniakell: 

- azadatvédelmi incidenssel érintettadatok körét éshozzávetőleges számát, 
- azadatvédelmi incidenssel érintettszemélyek körét és hozzávetőleges számát, 
- azadatvédelmiincidensjellegét,körülményeit, 
- azadatvédelmitisztviselőnevét és elérhetőségét, 
- azadatvédelmiincidensvalószínűsíthető következményeités 
- azadatvédelmiincidensorvoslásáraésenyhítésére megtettintézkedéseket. 

 
Haavizsgálateredményekéntmegállapítástnyer,hogyazadatvédelmiincidensvalószínűsíthetőenmagasko
ckázattaljáratermészetesszemélyekjogairaésszabadságairanézveésazérintettektájékoztatása 
szükséges,azügyvezető haladéktalanul értesítiazérintetteket. 
Nem kell az érintetteket tájékoztatni: 

- haaTársaságolyantechnikai,szervezési,védelmiintézkedésekethajtottvégreazérintettadatokravon
atkozóan,amelyekmegakadályozzákazilletéktelenszemélyekszámáravalóhozzáférést az 
adatokhozvagymegakadályozzák azadatokértelmezhetőségét; 

- haazadatvédelmiincidensbekövetkezésétkövetőenaTársaságolyanintézkedésekettett,amelyek 
biztosítják, hogyafeltártadatkezelési kockázat valószínűsíthetően nem valósul meg; 

- haatájékoztatásaránytalanerőfeszítésttenneszükségessé.Ebbenazesetbenazérintetteketnyilvános
anközzétettinformációkútjánkelltájékoztatni,melytájékoztatáselektronikusútonis megtörténhet. 

XI. Eljárásiszabályok 
 
Azadatkezelőindokolatlankésedelemnélkül,demindenféleképpenakérelembeérkezésétőlszámítottegyhó
naponbelültájékoztatjaazérintettetaGDPR15–
22.cikkszerintikérelemnyománhozottintézkedésekről.Szükségesetén,figyelembevéveakérelemösszetett
ségétésakérelmekszámát, eza határidőtovábbi két hónappalmeghosszabbítható. 
Ahatáridőmeghosszabbításárólazadatkezelőakésedelemokainakmegjelölésévelakérelemkézhezvételétő
l számítottegyhónaponbelül tájékoztatja azérintettet.Haazérintettelektronikus 
útonnyújtottabeakérelmet,atájékoztatáselektronikusútonkerülmegadásra,kivéve,haazérintettaztmásként
kéri. 
Haazadatkezelőnemteszintézkedéseketazérintettkérelmenyomán,késedelemnélkül,delegkésőbbakérele
mbeérkezésétőlszámítottegyhónaponbelültájékoztatjaazérintettetazintézkedéselmaradásánakokairól,va
lamintarról,hogyazérintettpanasztnyújthatbevalamelyfelügyeletihatóságnál, ésélhetbírósági 
jogorvoslati jogával. 
ATársaságakértinformációkatéstájékoztatástdíjmentesenbiztosítja.Haazérintettkérelmeegyértelműenm
egalapozatlanvagy–különösenismétlődőjellegemiatt–
túlzó,azadatkezelő,figyelemmelakértinformációvagytájékoztatásnyújtásávalvagyakértintézkedésmegh
ozatalávaljáróadminisztratívköltségekreészszerűdíjatszámolhatfel,vagymegtagadhatjaakérelemalapján
történőintézkedést. 
Az adatkezelő minden olyancímzettettájékoztat azáltalavégzettvalamennyihelyesbítésről, 
törlésrőlvagyadatkezelés-
korlátozásról,akivel,illetveamellyelaszemélyesadatotközölték,kivéve,haezlehetetlennekbizonyul,vagya
ránytalanulnagyerőfeszítéstigényel.Azérintettetkéréséreazadatkezelőtájékoztatja e címzettekről. 
Azadatkezelőazadatkezeléstárgyátképezőszemélyesadatokmásolatátazérintettrendelkezésérebocsátja.A
zérintettáltalkérttovábbimásolatokértazadatkezelőazadminisztratívköltségekenalapuló,észszerűmérték
űdíjatszámíthatfel.Haazérintettelektronikusútonnyújtottabeakérelmet,azinformációkelektronikusformá
tumbankerülnekrendelkezésrebocsátásra,kivéve,haazérintettmáskéntkéri. 

 
XII. Jogorvoslatilehetőségek 



Azérintettajogainakmegsértéseeseténazadatkezelőellen(azérintettválasztásaszerintazalperesszékhelyev
agy     azérintettlakóhelyeszerint     
illetékes)bírósághozfordulhat.Abíróságazügybensoronkívüljárel.Aszemélyesadatokvédelmévelösszefü
ggésévelkapcsolatosanindítottperilletékmentes.AzérintettvizsgálatotkezdeményezhetaNemzetiAdatvé
delmiésInformációszabadságHatóságnál(1024Budapest,SzilágyiErzsébetfasor22/C.,ugyfelszolgalat@
naih.hu,+36-1-3911400, www.naih.hu). 

 
Kelt: 2018. május 25. 

 
Adatkezelésselmeghatalmazottszemélyek aRá-Ta Ital Kft.esetében: 

 
 
 

 
Pál Melinda Ügyvezető Igazgató ésazáltala meghatalmazottszemélyek: 

- Sárosi János 

- Sütőné SzilágyiAnikó 



 
 
 
 

Ajánlottmellékletek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNÉLETRAJZOKHOZ 
 
 
Tájékoztatjuk,hogyamennyibenönéletrajzáta…………………….,mintadatkezelőrendelkezésérebocsátja,úgyh
ozzájárulazönéletrajzánakésazabbanszereplőszemélyesadatainaka……………………………………általtört
énőkezeléséhez.A…………………..aszemélyesadatait,azEurópaiParlamentésaTanács(EU)2016/679rendelet
e(2016.április27.)–
atermészetesszemélyeknekaszemélyesadatokkezelésetekintetébentörténővédelmérőlésazilyenadatokszabadára
mlásáról,valaminta95/46/EKrendelethatályonkívülhelyezéséről(általánosadatvédelmirendelet,GDPR)6.cikk(1
)bek.a)pontja(érintetthozzájárulása)alapjánkezeli,amegfelelőmunkavállalókiválasztásátelősegítendő.Azadatbázi
sbakerülőadatokat egyévelteltévelmegsemmisíti a ……………………………. 

 
 
Debrecen,2018. május25. 

 
 
Üdvözlettel: 

 
……………………………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNKAVÁLLALÓINYILATKOZAT 
 
 
Munkavállaló 

neve:………………………………… 

születési helyeés ideje:………………………………… 

anyja neve:………………………………… 
 
 
A………………………………………………………,mintadatkezelőadatkezelésiszabályzatátteljeskörű
enmegismertem,azabbanfoglaltadatkezelésitájékoztatásttudomásulveszem,azadatkezeléshezhozzájárulok. 

Azáltalamesetlegesenmegadott,nemasajátszemélyesadataim………………………………előttifeltárásáraa
családtagomtólvagyismerőstől,vagyisazérintettőlfelhatalmazássalrendelkezem.,ígynincsakadálya,hogya……
…………………….különösenapótszabadság,családiadókedvezményésegyébkötelezettségekteljesítésecéljá
bólcsaládtagom,vagyismerősömadatátkezelje.Kijelentem,hogyafelhatalmazásesetleges     hiánya     
miattibírság,vagy     kártérítésiigény     esetén,     a 
……………………………………..-tvalamennyianyagiés egyébfelelősségalól mentesítem. 

 
 
dátum: ………………………………… 

………………………………… 

aláírás 

 
 
 
 
 

 
TITOKTARTÁSINYILATKOZAT 



Alulírott
Név: 
An:Szül: 
Szem. ig. 
szám:Állandó 
lakcím:TAJ.szám:A
dóazonosító jel: 
minta........................................................munkavállalója,tudomásulveszem,hogyamunkaviszonyommalösszefü
ggésbenvagykapcsolatbanmegszerzendő,vagybármilyenmásmódontudomásomrajutóvalamennyiszemélyesa
datottitokként,bizalmasankezelem,illetvemegőrzöm,azokatkizárólagamunkaviszonyomsoránfolytatotttevék
enységkeretébenhasználomfelésilletéktelenszemélyektudomására nem hozom, illetvehozzáférhetővé 
nemteszem. 

 
Tudomássalrendelkezemarról,hogykötelesvagyokajelentitoktartásinyilatkozattárgyávalösszefüggésbentudo
másomrajutott,nemnyilvánosadatotszigorúantitkosankezelniéskizárólagafeladatkörömellátásáhozszükséges
mértékbenfelhasználni. 

 
Tudomásulveszem,hogyamennyibenatitoktartásinyilatkozatbanmeghatározottbármelykötelezettségemetme
gszegem,úgyamagatartásommalokozottkárértateljeskárrakiterjedő,kizárólagoskártérítésifelelősséggeltartozo
m. 

 
Ajelentitoktartásinyilatkozatomidőbelikorlátozásnélkül,ajogviszonyommegszűnésétkövetőeniskötelező 
erővel bír. 

 
Kelt:Debrecen,2018.………………… 

 
…..………………….. 

………………munkavállaló 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név:……………………………...…………… 
Lakcím:………………………………………..
Aláírás: ……………………………………….. 

 
Név:……………………..…………..………...
Lakcím:……………………...…………….…..
Aláírás: ………………………………………. 



 


